ΜΑ∆ΡΙΤΗ
ΤΟΛΕ∆Ο – ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ - ΕΣΚΟΡΙΑΛ – ΣΕΓΚΟΒΙΑ
4 – 6 Ηµέρες

Τιµή:

από 360 €

Αν/σεις: 30/9 & 7,14,27/10 & 8,15,22,29/11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Μαδρίτη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση . Χρόνος
ελεύθερος για να πάτε µία βόλτα στο κέντρο για φαγητό και πρώτη γνωριµία µε την Μαδρίτη .

2Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Πρωινό και ξεκινάµε την περιήγηση µας στη Μαδρίτη. Θα θαυµάσουµε τα εντυπωσιακά µνηµεία και τις
πλατείες, αρχίζοντας µε το κεντρικότατο σηµείο, την Πουέρτα Ντελ Σολ, όπου βρίσκεται το άγαλµα σύµβολο της
πόλης. Θα δούµε επίσης την πλατεία της Θεάς Κυβέλης, την πύλη του Αλκαλά και το πάρκο Ρετίρο. Θα
επισκεφθούµε το µοναδικό Μουσείο Πράδο, στο οποίο στεγάζονται 3.000 πίνακες και µία από τις πιο σηµαντικές
συλλογές Ισπανών ζωγράφων, ενώ ταυτόχρονα θα απολαύσουµε τα αριστουργήµατα µεγάλων δηµιουργών όπως
Βελάσκεθ, Μουρίλιο, Γκόγια, Ελ Γκρέκο κ.α. Η περιήγηση ολοκληρώνεται µε την επίσκεψη στο Παλάθιο Ρεάλ,
το ξακουστό Βασιλικό Παλάτι. Ένα κολοσσιαίο κτίριο ιταλικού µπαρόκ ρυθµού µε 2.800 δωµάτια, όπου θα
έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε µερικά από αυτά. ∆ιανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΤΟΛΕ∆Ο
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδροµή µας στην “Πόλη των Τριών Πολιτισµών”, το Τολέδο, µια πόλη µε
σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονοµιά. Θα περιπλανηθούµε στα στενά δροµάκια της
µεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούµε τον Καθεδρικό Ναό, ένα µοναδικό κτίσµα µεγάλων καλλιτεχνών και
µείγµα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ, καθώς και την εκκλησία του Αγίου Θωµά, όπου θα θαυµάσουµε το
αριστουργηµατικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόµητος Οργκάθ”. Τελευταία µας στάση το σπίτι στο οποίο
έζησε και µεγαλούργησε ο µεγάλος ζωγράφος. Επιστροφή το µεσηµέρι στην Μαδρίτη. Το απόγευµα σας
προτείνουµε µια βόλτα στην πλατεία που φηµίζεται για τα αγάλµατα, τα σιντριβάνια και τους βοτανικούς
λαβυρίνθους, την πλατεία Οριέντε όπου µπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας. ∆ιανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ)
Πρωινό και η ηµέρα είναι ελεύθερη στη διάθεση σας. Εναλλακτικά σας προτείνουµε να µας ακολουθήσετε στην
εκδροµή µας στην υπέροχη, νεανική και σοφή πόλη, τη Σαλαµάνκα. Ξεκινάµε την περιήγηση από το ιστορικό
κέντρο της που έχει χαρακτηριστεί ως Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς από την UNESCO, ενώ
το πανεπιστήµιο της πόλης ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ισπανία και είναι επίσης ένα από τα παλαιότερα
στην Ευρώπη. Η Σαλαµάνκα έχει έναν πλούτο ιστορίας, αλλά είναι επίσης µοντέρνα, διασκεδαστική και
δυναµική, ενώ ο φοιτητικός πληθυσµός φροντίζει να δίνει ζωή και ατµόσφαιρα σε αυτή την πόλη 24 ώρες την
ηµέρα. Η Plaza Mayor, ένας πρώην χώρος ταυροµαχίας, είναι όχι µόνο η µεγαλύτερη, αλλά και η οµορφότερη
πλατεία στην Ισπανία και καταλαµβάνει χώρο 4.400 τετραγωνικών µέτρων. Η Casa Lis, ένα κτίριο της Art
Nouveau, απέναντι από το Μουσείο Αυτοκινήτων, στεγάζει ένα µουσείο µε περισσότερα από 2.000 διαφορετικά
διακοσµητικά αντικείµενα (τέχνη Nouveau και τέχνη Deco). Συνεχίζουµε µε το παλάτι La Casa de las Conchas
(σπίτι των κοχυλιών) που είναι διακοσµηµένο µε περισσότερα από 300 πέτρινα κοχύλια και χτίστηκε στο τέλος
του 15ου αιώνα από τον Rodrigo Arias de Maldonado, έναν ιππότη της στρατιωτικής δύναµης του Σαντιάγο, η
οποία είχε ένα κοχύλι για έµβληµά της. Θα θαυµάσουµε τους Καθεδρικούς Ναούς, που τόσο ο παλιός όσο και ο
νέος Καθεδρικός ναός της Σαλαµάνκα είναι λαµπρά δείγµατα του αναγεννησιακού και γοτθικού ρυθµού. Η
ανθρωπιστική της παράδοση, ο ανοιχτός χαρακτήρας των κατοίκων και ο πλούτος της πολιτιστικής της
κληρονοµιάς είναι µόνο µερικοί από τους λόγους για τους οποίους η Σαλαµάνκα ήταν η Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2002. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
5Η ΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΕΣΚΟΡΙΑΛ – ΣΕΓΚΟΒΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ) (190 ΧΛΜ.)
Πρωινό και η ηµέρα είναι ελεύθερη στη διάθεση σας. Εναλλακτικά σας προτείνουµε να µας ακολουθήσετε στη
σηµερινή εκδροµή µας. Μετά από µια πολύ ωραία διαδροµή στις πλούσιες πεδιάδες, άφιξη στη Σεγκόβια, µια
από τις αρχαιότερες πόλεις της Ισπανίας. Περιήγηση στο Ρωµαϊκό υδραγωγείο, από τα πιο καλοδιατηρηµένα της
Αρχαιότητας και βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το µεγαλοπρεπές
κτιριακό συγκρότηµα του San Lorenzo de El Escorial, ένα µοναδικό δείγµα της Ισπανικής Αναγέννησης.
Αποτελείται από δύο αρχιτεκτονικά συγκροτήµατα, µεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής σηµασίας: το El Real
Monasterio de El Escorial και τη La Granjilla de la Fresneda. Στις µέρες µας στο Εσκοριάλ λειτουργεί το
βασιλικό παλάτι, το µοναστήρι, ένα µουσείο και ένα σχολείο. Χτίστηκε ως µνηµείο για να τιµήσει την ισπανική
νίκη επί της Γαλλίας στη µάχη του Saint Quentin στις 10 Αυγούστου 1557, που συνέπεσε µε την ηµέρα της
γιορτής του Αγίου Λαυρεντίου. Η κατασκευή του διήρκησε 21 χρόνια, από το 1563 έως το 1584 και υπήρξε το

µεγαλύτερο µοναστήρι του κόσµου εκείνη την εποχή. Η διακόσµηση της Μονής ανατέθηκε σε σπουδαίους
καλλιτέχνες της εποχής, όπως ο Τιτσιάνο, ο Μπος, ο Ελ Γκρέκο και ο Βελάσκεζ, οι οποίοι δηµιούργησαν
περισσότερα από 1600 έργα που κοσµούν τους χώρους του Εσκοριάλ. Σήµερα το Εσκοριάλ αποτελεί ένα
σηµαντικό προορισµό στα περίχωρα της Μαδρίτης και περισσότεροι από 500.000 επισκέπτες σπεύδουν εδώ κάθε
χρόνο για να θαυµάσουν αυτό το ζωντανό έργο τέχνης, που ανακηρύχθηκε από την UNESCO στις 2 Νοεµβρίου
του 1984 ως Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

6Η ΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας, µέχρι την ώρα της µεταφοράς στο αεροδρόµιο για την πτήση της
επιστροφής µας στην Αθήνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ :
ΜΑ∆ΡΙΤΗ
ΗΜ.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

4
26/10
6

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

ΦΟΡΟΙ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ

SANTOS PRAGA HOTEL 4*

445 €

545 €

MARRIOTT MADRID
PRINCESA 4*

545 €

765 €

595 €

770 €

775 €

1.145 €

SANTOS PRAGA HOTEL 4*
MARRIOTT MADRID
PRINCESA 4*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ –
ΑΘΗΝΑ
 3-5 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* µε πρωινό.
 Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδροµές, µε
κλιµατιζόµενο τουριστικό λεωφορείο, σύµφωνα
µε το αναλυτικό πρόγραµµα.
 Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου µας.
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. Φ.Π.Α.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ:
•
•

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ∆ΙΚΛΙΝΟ

ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ: 85€ το άτοµο
ΕΣΚΟΡΙΑΛ – ΣΕΓΚΟΒΙΑ: 85€ το άτοµο

ΠΡΩΙΝΟ

150 €

ΑΕΡ/ΚΗ

IBERIA

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Φόροι Αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµου
150 €
 Είσοδοι µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και
γενικά όπου απαιτείται.
 Ότι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα ή
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
 ∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία όπου
απαιτείται.

ΠΤΗΣΕΙΣ IBERIA AIRLINES :
ΑΘΗΝΑ – MA∆ΡΙΤΗ IB3151
ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ IB 3150

16:05-19:00
10:50-15:20

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Στο 4ηµερο πρόγραµµα δεν γίνεται η 4η & 5η ηµέρα του 6ήµερου προγράµµατος
Στις εκδροµές δεν περιλαµβάνονται οι είσοδοι σε µουσεία , οινοποιεία ,γήπεδα
Τα ξενοδοχεία µπορεί να αντικατασταθούν µε παρόµοια χωρίς αλλαγή κατηγορίας
Η σειρά του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καµία επίσκεψη
Σε όλα τα ξενοδοχεία µας προσφέρεται πλούσιο πρωινό σε µπουφέ
Οι τιµές είναι υπολογισµένες µε τα σηµερινά ισχύοντα ναύλα.
Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό συνήθως για εγγύηση µε το check in
Κάθε νέα έκδοση του τιµοκατάλογου καταργεί τον προηγούµενο.
ΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΜΕ 1 KING SIZE BED +
1 EΞΤΡΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

